
 

UDTALELSE FRA OMRÅDEMØDET FOR GL’S TILLIDSREPRÆSENTANTER PÅ ERHVERVSGYMNASIERNE  

Flere lokale løntillæg til lærerne på erhvervsgymnasierne – NU! 

Som resultat af overenskomstforhandlingerne i 1997 blev Ny Løn indført på statens område. Det in-
debærer, at en del af lønnen på erhvervsgymnasierne skal aftales lokalt. 

Vi må i dag konstatere, at den lokale løndannelse – med relativt få undtagelser – ikke fungerer på er-
hvervsgymnasierne. For alle organisationer på statens område udgør den lokalt aftalte løn i gennem-
snit ca. 10 % af den samlede løn. Det gælder også for akademikerne og lærerne på de almene gym-
nasier, men på erhvervsgymnasierne udgør de lokale tillæg i gennemsnit kun ca. 5 % af den samlede 
løn. Der er dog meget store forskelle. På nogle erhvervsgymnasier er det under 1½ %, mens andre 
ligger på niveau med øvrige akademikere og lærere på stx og hf. 

Skolernes standardundskyldning for den ringe udmøntning af lokale tillæg er mangel på lønmidler på 
htx og hhx. De fleste erhvervsgymnasier bruger dog ikke hele undervisningstaxameteret, men overfø-
rer overskuddet til andre formål.  

Erhvervsgymnasielærerne kan på ingen måde acceptere at blive et akademisk lavtlønsområde, og det 
kan heller ikke være i ledernes interesse. Løn er en investering i god arbejdskraft og ikke mindst et 
afgørende redskab til anerkendelse af den gode undervisning, der udføres på erhvervsgymnasierne. 
Hvis ikke den lokale løndannelse kommer til at fungere, vil erhvervsgymnasierne opleve, at lærere 
flytter til andre jobs. 

Det er forståeligt, hvis mange erhvervsgymnasielærere oplever sig som andenrangsgymnasielærere, 
fordi deres løn halter efter andre sammenlignelige grupper på statens område. I nogle tilfælde op til 
60.000-70.000 kr. årligt. 

Vi ser frem til, at partsprojektet om anerkendelse af den gode undervisning på erhvervsgymnasierne, 
som blev aftalt ved OK15, bliver et kvantespring frem for den lokale løndannelse. Målet er, at de lo-
kale tillæg kommer til at udgøre ca. 10 % af den samlede løn. 

Nogle ledere vil muligvis bruge regeringens nedskæringer som argument for ikke at udmønte flere til-
læg, men det må på det kraftigste afvises. Først og fremmest er det ikke rimeligt, at erhvervsgymna-
sielærernes løn yderligere skal udhules. For det andet er kravet om en mere retfærdig løn vigtig i be-
stræbelserne på at modgå de planlagte nedskæringer i form af omprioriteringsbidraget på 2 % i 2017 
og frem mod 2020. 

Vi opfordrer alle erhvervsgymnasielærere til at få tjekket deres løn via deres tillidsrepræsentant. Dels 
for at den enkelte lærer får kendskab til sin løn i forhold til niveauet for kollegerne på afdelingen og 
dels for at kunne sammenligne med niveauet på andre erhvervsgymnasier og de almene gymnasier. 

Vi opfordrer endvidere til, at der afholdes møder på alle erhvervsgymnasier, hvor der fastlægges et 
mandat, som angiver, hvilke tillæg den lokale tillidsrepræsentant skal stille krav om over for ledelsen.  
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